
           Հավելված  
                          ՀՀ  փոխվարչապետի   

           N 203 - Ա որոշման 
 

ԾՐԱԳԻՐ 
«ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԱՆՎՃԱՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ» 

 
1. Ծրագրի նպատակը Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության մինչև 14 տարեկան երեխաների 

համար անվճար ատամնաբուժական և ակնաբուժական օգնություն ստանալու հնարավորության 
ապահովումը 

2. Ծրագրի բարեգործական 
որակման նպատակը 

Օրենքով սահմանված կարգով օգտվել Հայաստանի Հանրապետության հարկերի, տուրքերի և այլ 
պարտադիր վճարների գծով արտոնություններից 

3. Բարեգործը 
Հովարդ Կարագյոզյան հիշատակի ընկերակցություն (ԱՄՆ – Նյու-Յորք, 381 Պարկ Ավենյու Սաութ) 

4. Ծրագիրը կատարողը «Հովարդ Կարագյոզյան» բժշկական բարեգործական հասարակական կազմակերպություն (գտնվելու 
վայրը` քաղ. Երևան, Նորքի Այգիներ 180, ՀՎՀՀ՝ 01533153) 

5. Ծրագրի իրականացման 
վայրը և բնագավառը 

քաղ. Երևան, Հայաստանի Հանրապետության՝ Շիրակի, Սյունիքի և Լոռու մարզեր, Արցախի 
Հանրապետություն քաղ. Ստեփանակերտ, բնագավառը՝ առողջապահական  

6. Ծրագրի բյուջեն 489,892,605 դրամ 
7. Բարեգործություն ստացողը Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության մինչև 14 տարեկան երեխաները 
8. Ծրագրի իրականացման 

տևողությունը 
2022 թ. հունվարի 15-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը 

9. Միջոցառումների 
նկարագրությունը և 
ժամկետները, անհրաժեշտ 
ֆինանսական միջոցների 
ծավալը 

1. Գնումներ (բժշկական սարքավորումների, գործիքների, դեղորայքի, ակնոցների և ծախսվող 
ատամնաբուժական պարագաների մատակարարման համար, բժշկական քարտեր, գրենական և 
գրասենյակային պիտույքներ, համակարգչային տեխնիկա), ատամնաբուժական (ատամի 
խոզանակ, մածուկ և այլն) բեռի ներմուծում՝ շուրջ 50,500,000 դրամ, 
2. Ատամնաբուժական կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացում՝ շուրջ 20,000,000 դրամ, 
3. Ճառագայթային անվտանգության, սանիտարական վերահսկողության աշխատանքների 
(բժշկական սարքավորումների չափումներ, բժշկական թափոնների դուրսբերում և ոչնչացում, ռենտգեն 
ապարատների և կաբինետների դոզաչափում, բուժանձնակազմի պրոֆիլակտիկ զննում և այլն) 
իրականացում՝ շուրջ 4,000,000 դրամ, 
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4. Բուժանձնակազմի վերապատրաստում, փորձի փոխանակում և այդ նպատակներով 
գործուղումներ՝ շուրջ 2,700,000 դրամ 
5. Ծրագիրն իրականացնող վարձու անձնակազմի աշխատավարձ՝ շուրջ 280,462,361 դրամ, 
6. Վարչական աշխատակիցների աշխատավարձ՝ շուրջ 61,500,000 դրամ, 
7. Կոմունալ ծախսեր (4 կլինիկաների էլեկտրաէներգիա, ջուր, հեռախոսավարձ, ինտերնետ, գազ, 
գազի և գազատարի տեխնիկական սպասարկում, հակահրդեհային սպասարկում և այլն) շուրջ 
13,420,644 դրամ, 
8. Տրանսպորտային ծախսեր (վառելիքի, ավտոմեքենաների պահեստամասերի ձեռքբերում, 
տեխնիկական սպասարկում)   շուրջ 3,100,000 դրամ, 
9. Ակնաբուժական և ատամնաբուժական կլինիկաների պահպանության, վերանորոգման և 
վերակառուցման, կահավորման աշխատանքներ, տնտեսական ապրանքների գնում 
(կազմակերպական ծախսերի շրջանակներում) շուրջ 3,000,000 դրամ, 
10.  Գրասենյակային ծախսեր (բժշկական և գրասենյակների համակարգչային ծրագրերի սպասարկում, 
պարագաներ, տեխնիկական սպասարկում և այլն) շուրջ 3,500,000 դրամ, 
11. Աուդիտորական ծառայություններ շուրջ 3,750,000 դրամ, 
12.  Աշխատակիցների բժշկական ապահովագրության, շենքերի ու ավտոմեքենաների ապահովա-
գրություն (կազմակերպական ծախսերի շրջանակներում) շուրջ 15,000,000 դրամ, 
13.  Հարկեր, տուրքեր (անշարժ գույքի և փոխադրամիջոցների գույքահարկ) շուրջ 6,000,000 դրամ, 
14. Խորհրդատվական ծառայություններ (կադրերի, հաշվապահական հաշվառման վարման, ՏՏ և այլ 
իրավաբանական խորհրդատվություն) շուրջ 22,959,600 դրամ 
Ընդամենը 489,892,605 դրամ 
Վերոնշյալ միջոցառումները նախատեսվում է իրականացնել Ծրագրի ամբողջ ընթացքում: 

10. Ձեռք բերվող (ներմուծվող) 
ապրանքների ու 
ծառայությունների համառոտ 
նկարագիրը, ծավալները և 
նախատեսվող գինը 

1. Բժշկական սարքավորումների, գործիքների և դեղորայքի, հաճախորդների գրանցման համար 
նախատեսված համակարգչային ծրագրի, համակարգչային տեխնիկայի, ակնոցների և ծախսվող 
ատամնաբուժական պարագաների, բժշկական քարտերի, գրենական և գրասենյակային պիտույքների 
գնում, ատամնաբուժական (ատամի խոզանակ, մածուկ և այլն) բեռի ներմուծում՝ շուրջ 50,500,000 դրամ, 
2. Ատամնաբուժական կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացման համար գնումների 
(մանկական գրքեր, խաղալիքներ, անձնական հիգիենայի պարագաներ և այլն) կատարում ՝ շուրջ 
20,000,000 դրամ, 
3. Ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում, վառելիքի, ավտոմեքենաների պահեստամասերի 
ձեռքբերում՝ (կազմակերպական ծախսերի շրջանակներում) շուրջ 3,100,000 դրամ, 
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4. Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում՝ շուրջ 3,900,000 դրամ, 
5. Բնական գազի մատակարարում, գազատարի տեխնիկական սպասարկում՝ շուրջ 6,300,000 դրամ, 
6. Գազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկում և կարգաբերում՝ շուրջ 168,644 դրամ, 
7. Կլինիկաների շենքերի հակահրդեհային անվտանգության համակարգի տեխնիկական 
սպասարկում՝ շուրջ 360,000 դրամ, 
8. Հեռախոսակապի և Hi-Line Optic /ինտերնետ/ ծառայության մատուցում՝ շուրջ 2,298,000 դրամ, 
9. Ջրամատակարարում և ջրահեռացման ծառայություններ՝ 394,000 դրամ, 
10. Ճառագայթային անվտանգության, սանիտարական վերահսկողության աշխատանքներ՝ շուրջ 
(բժշկական սարքավորումների չափումներ, ռենտգեն ապարատների և կաբինետների դոզաչափում, 
բուժանձնակազմի պրոֆիլակտիկ զննում, բժշկական թափոնների դուրսբերում և ոչնչացում) 4,000,000 
դրամ 
11. Շենքերի պահպանության աշխատանքներ, վերանորոգում, կահույքի,  գրենական պիտույքների, 
տնտեսական ապրանքների ձեռքբերում՝ (կազմակերպական ծախսերի շրջանակներում)  շուրջ 
3,000,000 դրամ, 
12. Բուժանձնակազմի վերապատրաստում, փորձի փոխանակում և այդ նպատակներով 
գործուղումներ՝ շուրջ 2,700,000 դրամ, 
13. Համակարգչային ծրագրերի սպասարկում (կազմակերպական ծախսերի շրջանակներում) շուրջ 
1,419,600 դրամ, 
14. Հաշվապահական հաշվառման վարում (կազմակերպական ծախսերի շրջանակներում) շուրջ 
5,940,000 դրամ, 
15. Իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում (կազմակերպական ծախսերի 
շրջանակներում) շուրջ 12,000,000 դրամ 
16. Կադրերի վարում (կազմակերպական ծախսերի շրջանակներում) շուրջ 3,600,000 դրամ, 
17. Աուդիտորական ծառայությունների մատուցում 3,750,000 դրամ 
Ընդամենը 123,430,244 դրամ 

11. Ծրագրի իրականացման հետ 
կապված կազմակերպական 
ծախսերը 

Կազմակերպական ծախսերի ընդհանուր գումարը կազմում է 114,730,244 ՀՀ դրամ  
1. Վարչական աշխատակիցների աշխատավարձ 61,500,000 դրամ, 
2. Կոմունալ ծախսեր (էլեկտրաէներգիա, ջուր, հեռախոսավարձ, ինտերնետ, գազ, գազի և 
գազատարի տեխնիկական սպասարկում, հակահրդեհային սպասարկում և այլն) 13,420,644 դրամ 
3. Տրանսպորտային ծախսեր (վառելիք, ավտոմեքենաների պահեստամասերի ձեռքբերում, 
տեխնիկական սպասարկում) 3,100,000 դրամ 
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4. Ակնաբուժական և ատամնաբուժական կլինիկաների պահպանության և վերանորոգման և 
վերակառուցման, կահավորման աշխատանքներ, տնտեսական ապրանքների գնում 3,000,000 
դրամ, 
5. Գրասենյակային ծախսեր (գրենական պիտույքներ, գրասենյակների համակարգչային ծրագրեր, 
պարագաներ, տեխնիկական սպասարկում) 3,500,000 դրամ, 
6. Ադմինիստրացիայի աշխատակիցների բժշկական ապահովագրություն, շենքերի ու ավտոմեքենա-
ների ապահովագրություն 3,500,000 դրամ, 
7. Համակարգչային ծրագրերի սպասարկում 1,419,600 դրամ, 
8. Հաշվապահական ծառայությունների մատուցում 5,940,000 դրամ, 
9. Իրավաբանական խորհրդատվություն 12,000,000 դրամ, 
10. Կադրերի վարում 3,600,000 դրամ, 
11. Աուդիտորական ծառայությունների մատուցում 3,750,000 դրամ 
 Ընդամենը  114,730,244 դրամ 

12. Համագործակցությունը 
պետական կառավարման, 
տեղական ինքնակառավար-
ման մարմինների, այլ 
կազմակերպությունների հետ 

Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն-
ներ, Շիրակի, Սյունիքի, Լոռու մարզպետարանների առողջապահության վարչություններ 
 
 

13. Ծրագրի արդյունավետության 
նկատմամբ վերահսկողության 
մեխանիզմների 
նկարագրությունը 

ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 16-ի N 66-Ն որոշմամբ հաստատված՝ բարեգոր-
ծական ծրագրերը բարեգործական որակելու և գրանցելու կարգի 25-րդ կետով սահմանված կարգով 
լիազորված մարմին հաշվետվությունների ներկայացում 

 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏ          Հ. ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ 
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